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OUD en NIEUW
Het is weer hard gegaan dit jaar. Zo sta je aan het begin
van weer twaalf nieuwe maanden en ben je de activiteiten
voor de heemkundekring voor het nieuwe jaar aan het
voorbereiden, zo sta je weer aan het eind van december
e
met de presentatie van ons 55 tijdschrift en de vierde
nieuwsbrief van dit jaar.
Daar tussenin is weer een hele hoop gebeurd: mooie en
interessante lezingen, de excursies naar Gent en
Dordrecht en, ook zeer bijzonder, ons dertigjarig bestaan
met een Roosendaalse Heemquiz onder leiding van Bert
Mathijssen met na de pauze een muzikale happening van
het IQ Aarmoeinieke onder leiding van Frans v.d. Groen.
Met op die avond een ongekend aantal bezoekers in de
aula van het Da Vinci College: 260! Over bezoekers
hebben we trouwens helemaal niet te klagen: onze
lezingen en excursies worden altijd zeer druk bezocht.
Dat is natuurlijk voor een groot deel de verdienste van u
als leden van een heemkundekring met inmiddels 700
leden. Ik heb u daarvoor ook steeds bedankt aan het eind
van onze activiteiten, maar ik vond dat ik dat bij het
afsluiten van dit jaar best ook nog eens vanaf deze plaats
kan doen: dank u wel voor uw betrokkenheid!
Dat we alles wat we doen allemaal voor u kunnen en
mogen organiseren is natuurlijk voor een groot deel ook
de verdienste van onze werkgroepen. Ik maak als
voorzitter regelmatig van nabij mee hoe betrokken en
intensief werkgroepen met de hun toebedeelde taken
omgaan. Dat geldt voor elke werkgroep, hoe klein of hoe
groot dan ook, met z’n allen zorgen ze voor een goed
heemkundig gevoel. Daarvoor past alleen maar veel dank
en waardering!
We zijn ook regelmatig present geweest op externe
bijeenkomsten waarvoor we werden uitgenodigd. Maar
ook elke maand komen we als bestuur bij elkaar in onze
Heemkelder voor onze bestuursvergaderingen of als
tussendoortjes voor intern en extern overleg. Ook deze
bijeenkomsten kenmerken zich door een goede en een
vriendschappelijke sfeer. Met daarnaast nog de vele
telefoontjes en e-mailberichten die op ons pad komen,
hebben we zelfs het idee dat we het soms als bestuur
‘stik’druk hebben. Maar dat geeft allemaal niks, we doen
het graag en met volle overtuiging. Ik wil dan ook mijn
medebestuursleden van harte bedanken voor die sfeer en
die vriendschap, die ik als voorzitter, maar zeker ook
privé, het afgelopen jaar weer heb mogen ervaren.
Met het personeel van het Da Vinci College hebben we
goede contacten. In overleg is veel en bijna alles
mogelijk. Ook hiervoor is een welgemeend dank je wel op
zijn plaats!
Oud en Nieuw: we laten het oude jaar weer achter ons en
beginnen aan een nieuw jaar weer vol van activiteiten.
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Als dat in diezelfde sfeer en vriendschap gaat gebeuren en waarom zou dan niet zo zijn- ligt er weer een mooi
heemkundig jaar voor de boeg. Ik nodig u graag uit ons
daarbij te vergezellen.
Als aanzet daartoe wens ik u en allen die u dierbaar zijn,
goede en gezegende kerstdagen toe, een spetterend
begin van het nieuwe jaar en dat alle goeds, geluk en
vooral gezondheid uw deel mag zijn.

René Konings, voorzitter Heemkundekring
De Vrijheijt van Rosendale
_____________________________________

WIJZIGING E-MAIL ADRES
Er zijn een groot aantal leden die de uitnodigingen van de
Heemkundekring en de Nieuwsbrief altijd via hun e-mail
adres ontvangen. Daar zijn we blij mee want dat scheelt
de Heemkundekring heel wat portokosten. Regelmatig
lopen we echter tegen het feit aan dat een e-mail adres
van een van onze leden is gewijzigd. Dat kan een
wijziging zijn door het overgaan op een andere provider,
een ander kabelnetwerk of gewoon een wijziging in het email adres zelf. Wilt u zo vriendelijk zijn deze wijzigingen
door te geven aan de ledenadministratie van onze
Heemkundekring: ledenadm.devrijheijt@12move.nl Alvast
bedankt voor uw medewerking!
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HEEMQUIZ 2009
Op vrijdag 20 november 2009 hebben we weer
deelgenomen aan de Regionale Heemquiz West Brabant,
dit keer georganiseerd door de winnaar van vorig jaar
Heemkundekring Jan uten Houte uit Etten-Leur. Met een
sterk team togen we die avond richting de aula van het
Munnikenheide-college, een nieuwe school in de Triviumomgeving van Etten-Leur. Daar verzamelden zich 17
heemkundekringen uit West Brabant voor deelname aan
de Heemquiz. De organiserende heemkundekring had
goede vragen opgesteld. De vragen bleven dicht bij huis,
in Brabant, over onder meer geloof, economie, sport,
actualiteit en bekende West Brabanders. Daarnaast
werden ook nog enkele doe-vragen voorgelegd.
Burgemeester Heleen van Rijnbach van Etten-Leur reikte
de nieuwe wisseltrofee van Brabants Heem uit aan de
winnaar van 2009: Heemkundekring De Honderd Hoeven
uit Hoeven, winnaar met 92 punten.
De verdere uitslag:
2. Ulvenhout 88 punten; 3. Wouw 87 punten; 4.
Oudenbosch 85 punten; 5. Oud Gastel 81 punten; 6.
Fijnaart 78 punten; 7. Bergen op Zoom 76 punten; 8.
Klundert 75 punten; 9. Roosendaal 74 punten; 10. Nispen
72 punten; 11. Zevenbergen 71 punten; 12. Zundert 69
punten; 13. Nieuw Vossemeer 68 punten; 14. Dinteloord
67 punten; 15. Steenbergen 66 punten; 16. Prinsenbeek
66 punten en 17. Breda 59 punten.
Het was weer een bijzondere en gezellige avond!

______________________________________
ERE WIE ERE TOEKOMT
Op zaterdag 9 januari 2010 is onze eerste open-huis-dag
van het nieuwe jaar. U hebt dan weer de gelegenheid om
uw medeleden van de heemkundekring te ontmoeten en
gezellig onder het genot van een kopje koffie of thee
elkaar weer even bij te praten en natuurlijk naar elkaar
toe de beste wensen voor het nieuwe jaar uit te spreken.
Op deze eerste open-huis-dag zal John Braat ook
aanwezig zijn om zijn boek Ere wie ere toekomt (een
boek over het verzet in Roosendaal in de Tweede
Wereldoorlog) te signeren en te verkopen. Voor het boek
is al veel belangstellig geweest, dus als u dit boekwerk
nog aan uw privébibliotheek wilt toevoegen, is dit de
gelegenheid. U bent van harte welkom in onze
Heemkelder op zaterdag 9 januari 2010 van tien uur tot
half een.
______________________________________________

LEZING: EEN STAD VERBEELD!
Zet het alvast maar in uw agenda: maandagavond 25
januari 2010 om half acht in de aula van het Da Vinci
College! Dan is weer de eerste ledenactiviteit van het
nieuwe jaar aan bod. We zijn in contact gekomen met een
interessante spreker, die u op die avond een ander beeld
van Roosendaal zal laten zien en ook boeiend daarover
zal vertellen. De aansprekende titel van deze lezing: Een
stad verbeeld! De uitnodiging ontvangt u begin januari.
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EXCURSIE DORDRECHT
10 oktober 2009
We vertrekken 8.30 uur met ongeveer 60 personen
richting Dordrecht. Bij aankomst in Dordrecht is het
bewolkt maar droog. We worden ontvangen in
banketbakkerij Van der Sterre met een kopje koffie of
thee en een heerlijke appelmarijn. Dit is de specialiteit
van deze banketbakker. De eigenares legt uit hoe dit
gebak bij haar geboorte volgens traditie is ontstaan.
Om ongeveer 10.00 uur maken we een stadswandeling
o.l.v. VVV-gidsen. De gids wijst ons op de prachtige
monumentale gebouwen, schitterende stukjes bouwkunst.
Aan veel huizen kan men zien wie er vroeger woonden:
wijnkopers, houthandelaars en eigenaars van
bierbrouwerijen en suikerraffinaderijen. Heel bijzonder is
e
e
e
de straat waar een huis uit de 16 , 17 en 18 eeuw naast
elkaar staat. Iedere gevel heeft zijn eigen bouwstijl
kenmerkend voor die tijd. De 8 havens die de stad telt
waren vroeger bestemd voor de handel. Alle schepen die
goederen over de rivieren aanvoerden moesten deze
opslaan en verhandelen in Dordrecht. In de havens
meren nu plezierjachten aan. Dordrecht kent 5 hofjes. Bij
een ervan staan we uitgebreid stil.
We brengen een kort bezoekje aan de Grote Kerk. De
gebrandschilderde ramen zijn de moeite van het bekijken
waard. De laatst geplaatste ramen dateren uit 2006 en
symboliseren de gilden, op een moderne wijze.
e
We staan even stil bij het stadhuis. Het is in de 14 eeuw
gebouwd door Vlaamse kooplieden. Zij gebruikten het
e
gebouw als markthal. Vanaf de 16 eeuw zetelen de
bestuurders van de stad in het gebouw.
Na een wandeling van ongeveer 2 uur genieten we van
een heerlijke lunch in eetcafé de Reiziger.
Na de lunch nog even een kijkje nemen in de
Augustijnenkerk. Dit was oorspronkelijk een kloosterkerk
gesticht in 1293 en na een brand in 1512 geheel opnieuw
e
opgebouwd. De gevel dateert van de 18 eeuw en
gebouwd in de vroege Waterstaatstijl. Heel opmerkelijk
zijn de ruim 200 grafstenen van o.a. Albert Cuyp en
Willem v. Beveren.
Hierna maken we een rondvaart met een fluisterboot “De
Dordtevaar”. We varen onder veel bruggen, langs
doorkijkjes en kolossale pakhuizen. Langs de vaarroute
hangen veertien reproducties van beroemde schilderijen
uit de collectie van het Dordrechts Museum. Tijdens de
vaarroute worden we getrakteerd op een flinke plensbui.
Na de rondvaart bezoeken we het Simon van Gijn
museum. Het is het voormalige woonhuis van bankier en
verzamelaar Simon Van Gijn. Binnen zien we hoe
veelzijdig zijn interesses waren. Hij hield van
historieprenten, van wapens, van schepen, munten, van
zilveren keramiek en van rijke interieurs. Wandelend door
het huis krijgen we de indruk, hoe het leven op stand, er
honderd jaar geleden uitzag. Op de zolder van het huis
staat een van de oudste speelgoedcollecties van
Nederland uitgestald.
Na het bezoek aan het museum hebben we nog even tijd
om een terrasje te pakken op het Statenplein of
Scheffersplein. Om 17.30 uur vertrekt de bus weer naar
Roosendaal. We kijken terug op een zeer geslaagde dag.

Ad Jongeneelen-Lazeroms
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OVERZICHT ACTIVITEITEN 2009
1 juli 2009
Zoals gebruikelijk laten we u aan het einde van het jaar weer
graag zien wat er op heemkundig gebied op onze weg is
gekomen. Hieronder het overzicht van onze eigen activiteiten en
activiteiten waar delegaties van het bestuur bij aanwezig zijn
geweest in het afgelopen jaar 2009.
3 januari 2009
12 januari 2009
19 januari 2009
21 januari 2009
26 januari 2009
26 januari 2009
28 januari 2009
7 februari 2009
19 februari 2009
7 maart 2009
17 maart 2009
23 maart 2009
30 maart 2009
2 april 2009
4 april 2009
8 april 2009
8 april 2009
9 april 2009
21 april 2009
23 april 2009
23 april 2009
2 mei 2009
2 mei 2009
6 mei 2009

7 mei 2009
22 mei 2009
3 juni 2009
6 juni 2009
13 juni 2009
22 juni 2009
23 juni 2009
24 juni 2009

25 juni 2009
1 juli 2009

Open huis in deHeemkelder
Cursus monumenten (Oirschot)
Cursus monumenten (Oirschot)
Lezing Turfgeschiedenis voor hkk Hoeven
Lezing voor onze leden
Cursus monumenten (Oirschot)
Bijeenkomst Cultuur Historisch Netwerk
Open huis in de Heemkelder
Lezing Vlaamse Tradities van
Cultuur Historisch Netwerk(Nispen)
Open huis in de Heemkelder
Uitreiking boek De dynamische regio
(Rabobank Roosendaal Woensdrecht)
Jaarvergadering heemkundekring met
optreden Puur Natuur
Cultuuroverleg Roosendaal in Parrotia
Infoavond Brabants Heem over
Cultuurhistorie West Brabant (in
Etten-Leur)
Open huis in de Heemkelder
In gesprek met Wethouder Adriaansen
over onze huisvesting
Regiovergadering Brabants Heem (in
Fijnaart)
Lezing Lodewijk Napoleon van het Cultuur
Historisch Netwerk (in Anno 1810)
Infoavond Stichting Cultuur Historie West
Brabant over Brabantse Delta (Bergen op
Zoom)
Onze heemkundekring gaat op excursie
naar Gent (België)
Algemene vergadering Brabants Heem (in
Oirschot)
Open huis in de Heemkelder
Officiële opening Roosendaal 200 jaar
stadsrechten (St. Jan, Roosendaal)
Bijeenkomst van de Stichting Cultuur
Historie West Brabant en Nationale
Hogeschool voor Toerisme over
Turfgeschiedenis West Brabant
(NHTV Breda)
Infoavond voor Senioren Roosendaal in
Parrotia
Infomiddag Brabants Heem en Brabantse
Milieu Federatie over Cultuurhistorie West
Brabant (in Zundert)
Opening tentoonstelling Gemeentearchief
over Kostscholen (in Rosada)
Open huis in de Heemkelder
Opening tentoonstelling 200 jaar
Stadsrechten (in Tongerlohuys)
Bijeenkomst Heemkundekringen West
Brabant over Turfgeschiedenis West
Brabant (Heemkelder)
Bijeenkomst klankbordgroep
Spoorhaven/Stadsoevers (Oude Raadhuis)
Bijeenkomst van de Stichting Cultuur
Historie West Brabant en Nationale
Hogeschool voor Toerisme over
Turfgeschiedenis West Brabant
(NHTV Breda)
Presentatie cultuureducatieboek
(in Parrotia)
Bijeenkomst Cultuur Historisch Netwerk
(VVV-gebouw Roosendaal)

8 juli 2009
1 augustus 2009
6 augustus 2009
5 september 2009
7 september 2009
14 september 2009
18 september 2009
24 september 2009
25 september 2009
29 september 2009
3 oktober 2009
4 oktober 2009
10 oktober 2009
24 oktober 2009
25 oktober 2009
2 november 2009

3 november 2009
4 november 2009
7 november 2009
9 november 2009
12 november 2009
20 november 2009
26 november 2009
26 november 2009
27 november 2009
27 november 2009
5 december 2009
8 december 2009
15 december 2009

Presentatie tijdschrift heemkundekring
(in Ersa-zaal, kelder Da Vinci College)
Fietstocht heemkundekring voor
Vrijwilligers (Roosendaal e.o.)
Open huis in de Heemkelder
Gesprek met Aramis over onze
Huisvesting (Aramis-gebouw)
Open huis in de Heemkelder
Bijeenkomst Heemkundekringen WestBrabant over Turfgeschiedenis WestBrabant (Heemkelder)
Bijeenkomst Commissie
Straatnaamgeving (Centrum voor de
Kunsten, Roosendaal)
Presentatie boek over Norbertus 90 jaar
(Norbertus College Roosendaal)
Bijeenkomst Heemkundekringen West Brabant over Turfgeschiedenis WestBrabant (Paulushofje, Etten-Leur)
Afsluitend symposium Cultuur
Historisch Netwerk (in Essen)
Opening tentoonstelling Tongerlohuys
Open huis in de Heemkelder
Presentatie boek Ere wie ere toekomst
(in St. Jan, Roosendaal)
Onze heemkundekring gaat op excursie
naar Dordrecht
Opening restauratie Markiezenhof
(Bergen op Zoom)
Opening tentoonstelling Roosendaal 65
jaar bevrijd (Veestallen, Roosendaal)
Bijeenkomst Heemkundekringen WestBrabant over Turfgeschiedenis West Brabant
(Heemhuis Hof van Ram, Halsteren)
lezing over Turfgeschiedenis
(voor HKK in Terheijden)
Regiovergadering Brabants Heem
(in Halsteren)
Open huis in de Heemkelder met
boekenmarkt
Feestavond 30 jarig bestaan HKK
De Vrijheijt van Rosendale
(aula Da Vinci College)
Lezing over Turfgeschiedenis
(voor HKK in Zevenbergen)
Deelname aan de Regionale Heemquiz
(in Etten-Leur)
Presentatie boek Brabantse Delta
(Kasteel van Breda / KMA)
Algemene vergadering Brabants Heem
(in Oirschot)
Prijsuitreiking Monumentenprijs NoordBrabant met presentatie juryrapport
(Graghic Design Museum in Breda)
Presentatie boek Kuieren over keien
(Gemeentearchief, Roosendaal)
Open huis in de Heemkelder
Presentatie Cultuur Historische
Waardekaart Roosendaal
(Oude Raadhuis)
Presentatie tijdschrift heemkundekring
(Theatercafé Erato)

Vanzelfsprekend waren er ook het hele jaar door onze
maandelijkse bestuursvergaderingen en een groot aantal
bijeenkomsten van onze werkgroepen
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MONUMENTENPRIJS NOORD
BRABANT 2009
In ons activiteitenoverzicht over 2009 hebt u kunnen
lezen dat op vrijdag 27 november 2009 de
Monumentenprijs Noord Brabant is uitgereikt. Het thema
voor dit jaar was: historische borden en opschriften aan
de straat. Zoals gebruikelijk zijn in het voorjaar diverse
organisaties aangeschreven met de uitnodiging om
interessante objecten aan te melden. Hieraan is gehoor
gegeven door heemkundekringen, particulieren en
gemeenten. Onze heemkundekring had zich met twee
typisch Provençaalse objecten met de daarbij behorende
documentatie aangemeld voor deze Monumentenprijs:
het pand op de hoek van de
Emmastraat/Wilhelminastraat (waar voorheen het kantoor
van de RK Boerenbond was gevestigd) met het
ingekleurde reliëf van een ploeg en de beide gevelstenen
links en rechts met de tekst: ‘een voor allen’ en ‘allen voor
een’ en het uithangbord/smeedwerk boven de voordeur
van het voormalige postkantoor op de Oude Markt.
De uitreiking vond plaats in het Graphic Design Museum
in Breda (een aanrader!). Voorafgaand aan het officiële
gedeelte werden we door het museum geleid voor een
korte rondleiding door Roosendaler Luc Goderie, die ook
bij dit museum werkzaam is.
In het auditorium reikte vervolgens oud-commissaris van
de Koningin van Noord Brabant, mr. Frank Houben, de
prijzen uit.
De jury was lovend over deze beide aanmeldingen van
De Vrijheijt van Rosendale en heeft beide objecten om
die reden ook opgenomen in haar juryrapport. Winnaar
werd de Miss Blanche gevelreclame in Bergen op Zoom.
Het juryrapport ligt voor belangstellenden ter inzage in
onze Heemkelder.
Het thema voor de Monumentenprijs Noord Brabant 2010
is: monumentale schoolgebouwen uit de periode tot circa
1965, die nog in gebruik zijn voor het onderwijs, dan wel
herbestemd zijn. Het gaat om gebouwen die bij verbouw,
aanpassing of restauratie hun historische karakteristieken
hebben behouden. De voorkeur gaat uit naar gebouwen
die ook inwendig nog waardevolle kenmerken bezitten.
______________________________________________

Schenkingen
De afgelopen periode we van onze leden en niet-leden
weer vele schenkingen mogen ontvangen en graag willen
wij hiervoor danken:
de dames:
H. Beerendonk; Grosveld Akkermans; L. Machielse de
Bruyn; J Jacobs Spaapen; C. van Haperen Rombouts; J
Scheeren; Nujten v.d. Boom; Carina Schils; C. Vermunt
Sieben; Leentjes; A. van Loon Wijnen; C. Schlatmann
Bruglemans; v.d. Put van Dooren; L. Hamans; Brouwers;
M. Rops van Geel; Wierickx Veraart; Beers van Loon en
de erven v.d. Sande via mevr. de Weert.
De heren:
J.v.d. Bouwhuijsen; F. van der Linden; m. v.den Broek; H.
Bruinincx; K. v. Zantvliet; B. Maas; H. Kraus; A. v. Dorst;
E. Bogers; L. Notenboom; C. Elsten; Vissers;
H.Jongeneelen; J. Hopstaken; C. Koolen;
W. v. Geel; L. v. Geel; J. Mol; A. Theunisse; S. v. Staaij;
J. Jongmans; A. Theunisse; P. Verbiest; C. v. Rooij:
P. Peeters; C. v.d. Bergh; M. Zandee; J. Somers;
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W.Franken; A. Verwijmeren; E. v. waes; H. Mol.
______________________________________________

Nieuwe boeken bibliotheek
Norbertus 90 jaar; 90 jaar historie in woord en beeld.
Toekomst voor religieus erfgoed in Noord-Brabant.
Ken Roosendaal; bedrijvigheid in de regio.
Het ravijn tussen Roosendaal en Essen; Ludo Simons.
Roosendaal, mooi dat het is.
Belgische vluchtelingen in Roosendaal 1914-1918.
Het Fractiehuis; een geschiedenis van Bloemenmarkt 12
te Roosendaal.
Amicitia door de jaren heen; een geschiedenis van
honderd jaar “Heerensociëteit”.
100 jaar Rabobank Roosendaal; evenementenkalender
2000.
Nieuw geld door oud goed.
Hoog in Roosendaal.
Bordenopschriften; monumentenprijs Noord-Brabant
2009.
Van Gogh in Etten-Leur.
Creatieve ambachten; Steven van Campen en George
Burggraaf.
Kuieren over keien; uitgave gemeentearchief.
De Kring voor Jan en Alleman.
Herders zonder kudde; geschiedenis Paterskerk en
klooster 1868-2003.
Frontlinie; bombardementen van Groot Brittannië.
Ere wie ere toekomt; John Braat.

______________________________________
Lampje
in onze boom
groen als nooit tevoren
brandt één lampje niet
het valt niet op
het zit niet van voren
eigenlijk niemand die het ziet
het lampje is
niet stuk of zo
het geeft gewoon geen licht
en wij …
wij laten het gebeuren
het zit toch niet in het zicht
maar ergens
in de nacht
als alle andere lichtjes doven
zien wij soms
onverwacht en haast niet te geloven
dat ene lichtje
stilletjes fonkelen
warmer, mooier dan de rest
en weten wij weer
dat elk lampje
wil schijnen met de kerst

